
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅ
Èçãîòîâèòåëü: KONDY ENTERPRISE CO., LTD. Address: NO. 76, KONG WAN LI, JIAOBEI, JIANGMEN, GUANGDONG, CHINA. Made in China. (Êîíäè Ýíòåðïðàéç Êî., Ëòä. Àäðåñ: № 76, Êîíã Âàí Ëè, Öçÿîáåé, 
Öçÿíìûíü, Ãóàíäóí, Êèòàé). Ñäåëàíî â Êèòàå. Èìïîðòåð: ÎÎÎ «Âîëüòà Ðóñëàíä», 119361, ã. Ìîñêâà, óë. Íàòàøè Êîâøîâîé, 4, ñòð. 1, îô. 23. Óïîëíîìî÷åííîå èçãîòîâèòåëåì ëèöî: ÎÎÎ «Âîëüòà Ðóñëàíä». 
Àäðåñ: 119361, ã. Ìîñêâà, óë. Íàòàøè Êîâøîâîé, 4, ñòð. 1, îô. 23. Äàòà èçãîòîâëåíèÿ - ñîãëàñíî ñåðèè 00.00 (ïåðâûå äâå öèôðû - ìåñÿö èçãîòîâëåíèÿ, îñòàëüíûå öèôðû - ãîä ïðîèçâîäñòâà).

ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Ñðîê ñëóæáû ñâåòèëüíèêà - 10 ëåò, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïîòðåáèòåëåì ïðàâèë òðàíñïîðòèðîâêè, õðàíåíèÿ è óñòàíîâêè. Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè - 24 ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïðîäàæè ÷åðåç ðîçíè÷íûå ñåòè ïðè óñëîâèè 
ñîáëþäåíèÿ ïîòðåáèòåëåì ïðàâèë òðàíñïîðòèðîâàíèÿ, õðàíåíèÿ, ìîíòàæà è ýêñïëóàòàöèè. Íåïðàâèëüíîå õðàíåíèå, ìîíòàæ èëè èñïîëüçîâàíèå ñâåòèëüíèêà âëå÷åò çà ñîáîé ëèøåíèå ãàðàíòèè. Âîçâðàò èëè çàìåíà ñâåòèëüíèêà 
ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè öåëîé óïàêîâêè, ïîëíîé êîìïëåêòàöèè è îòñóòñòâèè ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé. Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà âûïîëíÿþòñÿ Ïðîäàâöîì òîëüêî ïðè íàëè÷èè ó Ïîêóïàòåëÿ êàññîâîãî ÷åêà. 
Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà èçäåëèÿ, ïîâðåæäёííûå â ðåçóëüòàòå êîíòàêòà ïðîäóêòà ñ æèäêîñòÿìè, ìåõàíè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ è èíîãî ïîâðåæäåíèÿ. Ê ìåõàíè÷åñêèì ïîâðåæäåíèÿì îòíîñÿòñÿ íàðóøåíèÿ öåëîñòíîñòè 
ñâåòèëüíèêà (ðàññåèâàòåëÿ, êîðïóñà) ïîä âîçäåéñòâèåì êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè. Â ñëó÷àå ñàìîñòîÿòåëüíîãî âñêðûòèÿ ñâåòèëüíèêà ãàðàíòèÿ óòðà÷èâàåò ñèëó. Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î çàìåíå íåèñïðàâíîãî ñâåòèëüíèêà â 
ãàðàíòèéíûé ïåðèîä Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó:  8-800-555-01-23,  8 (495) 724-46-07.

Äàòà èçãîòîâëåíèÿ: 12.2018 ã.

Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ïðèîáðåòåíèåì ñâåòîäèîäíîãî ñâåòèëüíèêà! 
Ìû ðàäû, ÷òî Âû ñäåëàëè ñâîé âûáîð â ïîëüçó îäíîãî èç íàøèõ ïðîäóêòîâ. Ïðè ïðàâèëüíîì èñïîëüçîâàíèè îí ïðîñëóæèò Âàì î÷åíü äîëãî. Ìû ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåì íàøè ïðîäóêòû, ïîýòîìó èçìåíåíèÿ â 
òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîãóò âíîñèòüñÿ áåç äîïîëíèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ î íèõ. Èçîáðàæåíèå íà êîðîáêå ìîæåò íåçíà÷èòåëüíî îòëè÷àòüñÿ îò ñîäåðæèìîãî âíóòðè. Ïðè çàãðÿçíåíèè ñâåòèëüíèêà ñëåäóåò 
ïðîèçâîäèòü î÷èñòêó ìÿãêîé ñóõîé òêàíüþ áåç ïðèìåíåíèÿ ìîþùèõ ñðåäñòâ èëè ðàñòâîðèòåëåé.

Óâàæàåìûé ïîêóïàòåëü!

Ïîæàëóéñòà, âíèìàòåëüíî èçó÷èòå íèæåñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ. Îíà ñîäåðæèò âàæíûå óêàçàíèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè. 

GND

AC 230 В

Óñòàíîâêà è ïîäêëþ÷åíèå

B

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïóëüòà ÄÓ íàïðàâëÿéòå åãî íà ñâå- 
òèëüíèê. Ñâåòèëüíèê íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàáîòû ñ 
äèììèðóåìûì âûêëþ÷àòåëåì.

Èñïîëüçîâàíèå ïóëüòà ÄÓ
Íàïðàâëÿéòå ïóëüò íà ñâåòèëüíèê ïðè ïåðåêëþ÷åíèè ôóíêöèé.

Âêëþ÷åíèå Ðåæèì «íî÷íèê»

Èçìåíåíèå öâåòîâîé òåìïåðàòóðû ñâå÷åíèÿ.
Ëåâàÿ êíîïêà - õîëîäíûé ñâåò.
Ïðàâàÿ êíîïêà - òåïëûé ñâåò

Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà

3000 K / 4200 K / 6500 K

Âûáîð öâåòîâîé òåìïåðàòóðû

Äíåâíîé ñâåò – 100%

Âåðõíÿÿ êíîïêà - óâåëè÷åíèå ÿðêîñòè.
Íèæíÿÿ êíîïêà - óìåíüøåíèå ÿðêîñòè.

ßðêîñòü ñâå÷åíèÿ

Àâòîâûêëþ÷åíèå 30 ìèí.

Ïðè âêëþ÷åíèè ÷åðåç ïóëüò ÄÓ, ïðåäûäóùèå íàñòðîéêè ñâåòèëüíèêà ñîõðàíÿþòñÿ.
Ïðè âêëþ÷åíèè ÷åðåç âûêëþ÷àòåëü íàñòðîéêè ñâåòèëüíèêà îáíîâëÿþòñÿ.
Âñêðûòûå ïóëüòû ãàðàíòèéíîìó îáñëóæèâàíèþ íå ïîäëåæàò!

Ïåðåêëþ÷åíèå ðåæèìîâ 
÷åðåç âûêëþ÷àòåëü

Ôóíêöèè ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Óñòàíîâèòå ýëåìåíòû ïèòàíèÿ â ïóëüò ÄÓ, ñîáëþäàÿ 
ïîëÿðíîñòü óñòàíîâêè. Òèï ýëåìåíòîâ: 2 õ ÀÀÀ 1.5Â.

Óñòàíîâêà ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ

Ðàññåèâàòåëü - 1 øò., îñíîâàíèå - 1 øò., ïóëüò óïðàâëåíèÿ - 1 øò., äþáåëü - 4 øò., âèíò êðåïëåíèÿ - 4 øò., ýëåìåíò ïèòàíèÿ (ÀÀÀ) - 2 øò., èíñòðóêöèÿ - 1 øò.

Êîìïëåêòàöèÿ

Óñòàíîâêà è ïîäêëþ÷åíèå

Äî íà÷àëà ðàáîò óáåäèòåñü, ÷òî âûêëþ÷åíî ýëåêòðè÷åñòâî â öåïè ïèòàíèÿ! Ïîäêëþ÷åíèå è ìîíòàæ, äåìîíòàæ äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî 
êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì!

Âûáåðèòå ìåñòî äëÿ óñòàíîâêè ñâåòèëüíèêà. Âûâåäèòå ïðîâîäà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ.
Èçîëèðóéòå ñîåäèíåíèå ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ êîìïîíåíòîâ (òåðìîóñàäî÷íîãî êåìáðèêà).
Æèëû è èçîëÿöèÿ ïðîâîäîâ íå äîëæíû èìåòü ïðèçíàêîâ êàê ìåõàíè÷åñêîãî ïîâðåæäåíèÿ (òðåùèíû èëè íåãåðìåòè÷íîñòü), òàê è ïåðåãðåâà, (ïîäòåêè èëè îáóãëèâàíèå).

õ4 õ4 õ2õ1 (îñíîâàíèå)õ1 (ðàññåèâàòåëü) õ1

8 ì

5 ì5 ì 120Î

ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß
Ìîíòàæ, äåìîíòàæ è îáñëóæèâàíèå ñâåòîäèîäíûx ñâåòèëüíèêîâ äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ ïðè îòêëþ÷еííîì ýëåêòðîïèòàíèè. Ïîäêëþ÷åíèå è ìîíòàæ äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ êâàëèôèöèðîâàííûì 
ýëåêòðèêîì ñ äîïóñêîì äî 1000 Â.
Ðàñïàêóéòå ñâåòèëüíèê è óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé. Óáåäèòåñü, ÷òî ýëåêòðîïèòàíèå ñåòè îòêëþ÷åíî. 
Ïîäêëþ÷èòå ê ñåòè ñâåòèëüíèê, èñïîëüçóÿ ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíèòåëüíûå óñòðîéñòâà. Ñâåòèëüíèê íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü â òðÿïè÷íûõ ïåð÷àòêàõ, ïåðåä óñòàíîâêîé óáåäèòåñü, ÷òî ïîâåðõíîñòü åãî 

÷èñòàÿ, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïðîòðèòå ñâåòèëüíèê òðÿïî÷êîé, ñìî÷åííîé ñïèðòîì è äîæäèòåñü, ÷òîáû ïîâåðõíîñòü ñòàëà ñóõîé ïåðåä óñòàíîâêîé. Ýêñïëóàòàöèÿ ñâåòèëüíèêà â óñëîâèÿõ, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ îò óêàçàííûõ íà 
óïàêîâêå ñâåòèëüíèêà è íåïîñðåäñòâåííî íà ñàìîì ñâåòèëüíèêå, ìîæåò ïðèâåñòè ê âûõîäó åãî èç ñòðîÿ. Èçáåãàéòå ïðÿìîãî ïîïàäàíèÿ âëàãè.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Âî èçáåæàíèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, êàòåãîðè÷åñêè ÂÎÑÏÐÅÙÀÅÒÑß:
- ðàçáèðàòü ñâåòèëüíèê ïðè âêëþ÷åííîì ýëåêòðîïèòàíèè;
- âêëþ÷àòü ñâåòèëüíèê â ðàçîáðàííîì âèäå;
- ïðîèçâîäèòü ìîíòàæ è äåìîíòàæ ïðè âêëþ÷åííîì ýëåêòðîïèòàíèè;
- ýêñïëóàòèðîâàòü ñâåòèëüíèê, èìåþùèé ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ×ÀÑÒÎ ÇÀÄÀÂÀÅÌÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ 
Ñâåòèëüíèêè íå ïîäõîäÿò äëÿ ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ äèììåð-âûêëþ÷àòåëÿìè.
Ñðîê ñëóæáû ñâåòèëüíèêà áîëåå 40 000 ÷àñîâ.
Âíåçàïíîå îòêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ ìîæåò ïîâëèÿòü íà ðàáîòó ñâåòèëüíèêà. Âûêëþ÷èòå è âêëþ÷èòå ñâåòèëüíèê ÷åðåç ïóëüò ÄÓ èëè íàñòåííûé âûêëþ÷àòåëü.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè ñâåòèëüíèêà íà åãî ïîâåðõíîñòè ìîæåò ñêàïëèâàòüñÿ ïûëü, ÷òî óìåíüøàåò ÿðêîñòü ñâå÷åíèÿ. Äëÿ î÷èñòêè íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè ìîæíî èñïîëüçîâàòü ìÿãêóþ òêàíü, ñìî÷åííóþ âîäîé, ñ ïðèìåíåíèåì íåéòðàëüíûõ 
ìîþùèõ ñðåäñòâ. Äîïîëíèòåëüíûõ ìåð îáñëóæèâàíèÿ íå òðåáóåòñÿ. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ðàñòâîðèòåëåé, àãðåññèâíûõ ìîþùèõ æèäêîñòåé è àáðàçèâíûõ ìàòåðèàëîâ.

ÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÀ
Òðàíñïîðòèðîâêà è õðàíåíèå ñâåòèëüíèêà äîëæíû ïðîèñõîäèòü ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû îò -20 äî +40°Ñ è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè âîçäóõà íå áîëåå 80%. Õðàíåíèå è òðàíñïîðòèðîâêà ñâåòèëüíèêà äîëæíû 
îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî â çàâîäñêîé óïàêîâêå. Â ïðîöåññå òðàíñïîðòèðîâêè è õðàíåíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ âîçäåéñòâèå íà ñâåòèëüíèê è åãî óïàêîâêó íåôòåïðîäóêòîâ, àãðåññèâíûõ âåùåñòâ è ñðåä, à òàêæå ìåõàíè÷åñêèõ íàãðóçîê. 
Òðàíñïîðòèðîâàòü â çàâîäñêîé óïàêîâêå âñåìè âèäàìè òðàíñïîðòà â óñëîâèÿõ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ «Ë» ïî ÃÎÑÒ 23216-78.

ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ
Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íåèñïðàâíîñòè â ðàáîòå ñâåòèëüíèêà íåîáõîäèìî ïðîâåñòè åãî äåìîíòàæ, ïðåäâàðèòåëüíî îòêëþ÷èâ ýëåêòðîïèòàíèå,
è îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â ðàçäåëå «Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà».

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Ñâåòèëüíèê íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ.
Ñâåòèëüíèê íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü â òðÿïè÷íûõ ïåð÷àòêàõ. 
Íå ðåêîìåíäóåòñÿ äëèòåëüíîå âðåìÿ ñìîòðåòü íà âêëþ÷åííûé ñâåòèëüíèê.
Íå èñïîëüçóéòå ñâåòèëüíèê âáëèçè ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ ïðåäìåòîâ.
ÏÈÒÀÍÈÅ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÀ ÎÒ ÑÅÒÈ 220Â ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÒÎÊÀ (AC).

Àðòèêóë
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ
×àñòîòà
Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè

Ñâåòîâîé ïîòîê (6 óð.)
Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà (6 óð.)
Òèï ñâåòîäèîäà
Èíäåêñ öâåòîïåðåäà÷è
Êîýôôèöèåíò ïóëüñàöèè

CLL2148W-POLARIS
48 Âò

ÀÑ 220Â±10%
50/60 Ãö

>0.9

3000-3840 ëì
3000-6500 Ê

SMD 2835
≥80

≤0.2%

Ñðîê ñëóæáû
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà
Ðàçìåð ñâåòèëüíèêà  
Ñòåïåíü çàùèòû
Ìàòåðèàë îñíîâàíèÿ
Ìàòåðèàë ðàññåèâàòåëÿ

>40 000 ÷
-20...+45îÑ

380 õ 80 ìì
IP20

ìåòàëë
ïëàñòèê

RUS

Ñâåòèëüíèê ñâåòîäèîäíûé Ñâåòèëüíèê ñâåòîäèîäíûé

+

-

+

-

Àâòîâûêëþ÷åíèå 
íî÷íîãî ðåæèìà 60 ìèí.



ІÍÔÎÐÌÀÖІЇ ÏÐÎ ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ
Âèðîáíèê: KONDY ENTERPRISE CO., LTD. Address: NO. 76, KONG WAN LI, JIAOBEI, JIANGMEN, GUANGDONG, CHINA. Made in China. Çðîáëåíî â Êèòàї. Ïîñòà÷àëüíèê â Óêðàїíі: ÒÎÂ «ÑÂІÒÎÂІ ÒÅÕÍÎËÎÃІЇ 
ÂÎËÜÒÀ». Óêðàїíà, 04119, ì. Êèїâ, âóë. Çîîëîãі÷íà, áóäèíîê 4à, îôіñ 139. Òåë. +38 (044) 228-60-15. Äàòà âèãîòîâëåííÿ íàíåñåíà íà âèðіá àáî íà іíäèâіäóàëüíó óïàêîâêó âèðîáè çãіäíî ñåðії 00.00 (ïåðøі äâі 
öèôðè - ìіñÿöü âèãîòîâëåííÿ, іíøі öèôðè - ðіê âèðîáíèöòâà).

ÃÀÐÀÍÒІÉÍІ ÇÎÁÎÂ'ßÇÀÍÍß
Òåðìіí ñëóæáè ñâіòèëüíèêà - 10 ðîêіâ, çà óìîâè äîòðèìàííÿ ñïîæèâà÷åì ïðàâèë òðàíñïîðòóâàííÿ, çáåðіãàííÿ і óñòàíîâêè. Ãàðàíòіéíèé òåðìіí åêñïëóàòàöії - 24 ìіñÿöі ç ìîìåíòó ïðîäàæó ÷åðåç ðîçäðіáíі ìåðåæі çà óìîâè 
äîòðèìàííÿ ñïîæèâà÷åì ïðàâèë òðàíñïîðòóâàííÿ, çáåðіãàííÿ, ìîíòàæó òà åêñïëóàòàöії. Íåïðàâèëüíå çáåðіãàííÿ, ìîíòàæ àáî âèêîðèñòàííÿ ñâіòèëüíèêà òÿãíå çà ñîáîþ ïîçáàâëåííÿ ãàðàíòії. Ïîâåðíåííÿ àáî çàìіíà ñâіòèëüíèêà 
ïðîâîäèòüñÿ òіëüêè ïðè íàÿâíîñòі öіëîї óïàêîâêè, ïîâíîї êîìïëåêòàöії і âіäñóòíîñòі ìåõàíі÷íèõ ïîøêîäæåíü. Ãàðàíòіéíі çîáîâ'ÿçàííÿ âèêîíóþòüñÿ Ïðîäàâöåì òіëüêè ïðè íàÿâíîñòі ó Ïîêóïöÿ êàñîâîãî ÷åêà. Ãàðàíòіÿ íå 
ïîøèðþєòüñÿ íà âèðîáè, ïîøêîäæåíі â ðåçóëüòàòі:
- êîíòàêòó ïðîäóêòó ç ðіäèíàìè;
- ìåõàíі÷íîãî âïëèâó і іíøîãî óøêîäæåííÿ.
Äî ìåõàíі÷íèõ ïîøêîäæåíü âіäíîñÿòüñÿ ïîðóøåííÿ öіëіñíîñòі ñâіòèëüíèêà (ðîçñіþâà÷à, êîðïóñó) ïіä âïëèâîì êіíåòè÷íîї åíåðãії. Ó ðàçі ñàìîñòіéíîãî ðîçêðèòòÿ ñâіòèëüíèêà ãàðàíòіÿ âòðà÷àє ñèëó. Äåòàëüíó іíôîðìàöіþ ïðî çàìіíó 
íåñïðàâíîãî ñâіòèëüíèêà â ãàðàíòіéíèé ïåðіîä Âè ìîæåòå çàòåëåôîíóâàâøè çà òåëåôîíîì: +38 (044) 228-60-15.

Äàòà âèãîòîâëåííÿ: 12.2018 ã.

Ãàðàíòіéíі çîáîâ'ÿçàííÿ

Âіòàєìî Âàñ ç ïðèäáàííÿì ñâіòëîäіîäíîãî ñâіòèëüíèêà!
Ìè ðàäі, ùî Âè çðîáèëè ñâіé âèáіð íà êîðèñòü îäíîãî ç íàøèõ ïðîäóêòіâ. Ïðè ïðàâèëüíîìó âèêîðèñòàííі âіí ïðîñëóæèòü Âàì äóæå äîâãî. Ìè ïîñòіéíî âäîñêîíàëþєìî íàøі ïðîäóêòè, òîìó çìіíè â òåõíі÷íі õàðàêòåðèñòèêè 
ìîæóòü âíîñèòèñÿ áåç äîäàòêîâîãî ïîâіäîìëåííÿ ïðî íèõ. Çîáðàæåííÿ íà êîðîáöі ìîæå íåçíà÷íî âіäðіçíÿòèñÿ âіä âìіñòó âñåðåäèíі. Ïðè çàáðóäíåííі ñâіòèëüíèêà ñëіä ïðîâîäèòè î÷èùåííÿ ì'ÿêîþ ñóõîþ òêàíèíîþ áåç 
çàñòîñóâàííÿ ìèþ÷èõ çàñîáіâ àáî ðîç÷èííèêіâ.

Øàíîâíèé ïîêóïåöü!

Áóäü ëàñêà, óâàæíî âèâ÷іòü íàâåäåíó íèæ÷å іíôîðìàöіþ. Âîíà ìіñòèòü âàæëèâі âêàçіâêè ïî åêñïëóàòàöії.

Íàïðàâòå ïóëüò íà ñâіòèëüíèê ïðè ïåðåìèêàííі ôóíêöіé.

Ôóíêöії ïóëüòà äèñòàíöіéíîãî êåðóâàííÿ

GND

AC 230 В

Óñòàíîâêà і ïіäêëþ÷åííÿ

B

Âñòàíîâіòü åëåìåíòè æèâëåííÿ â ïóëüò ÄÓ, äîòðèìóþ÷è 
ïîëÿðíіñòü óñòàíîâêè. Òèï åëåìåíòіâ: 2 õ ÀÀÀ 1.5Â.

Óñòàíîâêà åëåìåíòіâ æèâëåííÿ

8 ì

5 ì5 ì 120Î

Óñòàíîâêà і ïіäêëþ÷åííÿ

Äî ïî÷àòêó ðîáіò ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî âèìêíåíî åëåêòðèêó â ëàíöþçі æèâëåííÿ! Ïіäêëþ÷åííÿ òà ìîíòàæ, äåìîíòàæ ïîâèííі çäіéñíþâàòèñÿ òіëüêè 
êâàëіôіêîâàíèì ôàõіâöåì!

Âèáåðіòü ìіñöå äëÿ óñòàíîâêè ñâіòèëüíèêà. Âèâåäіòü äðîòè äëÿ ïіäêëþ÷åííÿ.
Іçîëþéòå ç'єäíàííÿ çà äîïîìîãîþ ñïåöіàëüíèõ êîìïîíåíòіâ (òåðìîóñàäî÷íîãî êåìáðèêà).
Æèëè і іçîëÿöіÿ ïðîâîäіâ íå ïîâèííі ìàòè îçíàê ÿê ìåõàíі÷íîãî ïîøêîäæåííÿ (òðіùèíè àáî íåãåðìåòè÷íіñòü), òàê і ïåðåãðіâó, (ïàòüîêè àáî îáâóãëþâàííÿ).

Ïðè âèêîðèñòàííі ïóëüòà ÄÓ íàïðàâëÿéòå éîãî íà ñâіòèëüíèê. 
Ñâіòèëüíèê íå ïðèçíà÷åíèé äëÿ ðîáîòè ç äèììèðóåìûì 
âèìèêà÷åì.

Âèêîðèñòàííÿ ïóëüòà ÄÓ

Ðàññåèâàòåëü - 1 øò., çàñíóâàííÿ - 1 øò., ïóëüò óïðàâëіííÿ - 1 øò., äþáåëü - 4 øò., ãâèíò êðіïëåííÿ - 4 øò., åëåìåíò æèâëåííÿ ( ÀÀÀ) - 2 øò., іíñòðóêöіÿ - 1 øò.

Êîìïëåêòàöіÿ

õ4 õ4 õ2õ1 (çàñíóâàííÿ)õ1 (ðàññåèâàòåëü) õ1

ÏÎÐßÄÎÊ ÐÎÁÎÒÈ ÒÀ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖІß
Ìîíòàæ, äåìîíòàæ і îáñëóãîâóâàííÿ ñâåòîäіîäíèx ñâіòèëüíèêіâ ïîâèííі ïðîâîäèòèñÿ ïðè âіäêëþ÷åíîìó åëåêòðîæèâëåííі. Ïіäêëþ÷åííÿ òà ìîíòàæ ïîâèííі âèêîíóâàòèñü êâàëіôіêîâàíèì åëåêòðèêîì ç 
äîïóñêîì äî 1000 Â.
Ðîçïàêóéòå ñâіòèëüíèê і ïåðåêîíàéòåñÿ ó âіäñóòíîñòі ìåõàíі÷íèõ óøêîäæåíü. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî åëåêòðîæèâëåííÿ ìåðåæі âіäêëþ÷åíî.
Ïіäêëþ÷іòü äî ìåðåæі ñâіòèëüíèê, âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðè÷íі ç'єäíóâàëüíі ïðèñòðîї. Ñâіòèëüíèê íåîáõіäíî âñòàíîâëþâàòè â òðîïі÷íèõ ðóêàâè÷êàõ, ïåðåä óñòàíîâêîþ ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ïîâåðõíÿ éîãî ÷èñòà, 

â іíøîìó âèïàäêó ïðîòðіòü ñâіòèëüíèê ãàí÷іðî÷êîþ, çìî÷åíîþ ñïèðòîì і äî÷åêàéòåñÿ, ùîá ïîâåðõíÿ ñòàëà ñóõîþ ïåðåä óñòàíîâêîþ. Åêñïëóàòàöіÿ ñâіòèëüíèêà â óìîâàõ, ÿêі âіäðіçíÿþòüñÿ âіä çàçíà÷åíèõ íà óïàêîâöі ñâіòèëüíèêà 
і áåçïîñåðåäíüî íà ñàìîìó ñâіòèëüíèêó, ìîæå ïðèâåñòè äî âèõîäó éîãî ç ëàäó. Óíèêàéòå ïðÿìîãî ïîïàäàííÿ âîëîãè.

ÂÈÌÎÃÈ ÁÅÇÏÅÊÈ
Ùîá óíèêíóòè íåùàñíèõ âèïàäêіâ, êàòåãîðè÷íî ÇÀÁÎÐÎÍßЄÒÜÑß:
- ðîçáèðàòè ñâіòèëüíèê ïðè âêëþ÷åíîìó åëåêòðîæèâëåííі;
- âêëþ÷àòè ñâіòèëüíèê â ðîçіáðàíîìó âèãëÿäі;
- âèðîáëÿòè ìîíòàæ і äåìîíòàæ ïðè âêëþ÷åíîìó åëåêòðîæèâëåííі;
- åêñïëóàòóâàòè ñâіòèëüíèê, ÿêèé ìàє ìåõàíі÷íі ïîøêîäæåííÿ.

ÂІÄÏÎÂІÄІ ÍÀ ÒÈÏÎÂІ ÇÀÏÈÒÀÍÍß 
Ñâіòèëüíèêè íå ïіäõîäÿòü äëÿ ñïіëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ç äèììåð-âèìèêà÷àìè.
Òåðìіí ñëóæáè ñâіòèëüíèêà ïîíàä 40 000 ãîäèí.
Ðàïòîâå âіäêëþ÷åííÿ æèâëåííÿ ìîæå âïëèíóòè íà ðîáîòó ñâіòèëüíèêà. Âèìêíіòü òà óâіìêíіòü ñâіòèëüíèê ÷åðåç ïóëüò äèñòàíöіéíîãî êåðóâàííÿ àáî íàñòіííèé âèìèêà÷.

ÒÅÕÍІ×ÍÅ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß
Â ïðîöåñі åêñïëóàòàöії ñâіòèëüíèêà íà éîãî ïîâåðõíі ìîæå íàêîïè÷óâàòèñÿ ïèë, ùî çìåíøóє ÿñêðàâіñòü ñâіòіííÿ. Äëÿ î÷èùåííÿ çîâíіøíüîї ïîâåðõíі ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ì'ÿêó òêàíèíó, çìî÷åíó âîäîþ, іç çàñòîñóâàííÿì íåéòðàëüíèõ ìèþ÷èõ 
çàñîáіâ. Äîäàòêîâèõ çàõîäіâ îáñëóãîâóâàííÿ íå ïîòðіáíî. Íå äîïóñêàєòüñÿ çàñòîñóâàííÿ ðîç÷èííèêіâ, àãðåñèâíèõ ìèþ÷èõ ðіäèí і àáðàçèâíèõ ìàòåðіàëіâ.

ÇÁÅÐІÃÀÍÍß І ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓÂÀÍÍß
Òðàíñïîðòóâàííÿ і çáåðіãàííÿ ñâіòèëüíèêà ïîâèííі âіäáóâàòèñÿ ïðè òåìïåðàòóðі íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà âіä -20 äî + 40°Ñ і âіäíîñíіé âëàæãîñòі ïîâіòðÿ íå áіëüøå 80%. Çáåðіãàííÿ òà òðàíñïîðòóâàííÿ ñâіòèëüíèêà ïîâèííі 
çäіéñíþâàòèñÿ òіëüêè â çàâîäñüêіé óïàêîâöі. Ó ïðîöåñі òðàíñïîðòóâàííÿ і çáåðіãàííÿ íå äîïóñêàєòüñÿ âïëèâ íà ñâіòèëüíèê і éîãî óïàêîâêó íàôòîïðîäóêòіâ, àãðåñèâíèõ ðå÷îâèí і ñåðåäîâèù, à òàêîæ ìåõàíі÷íèõ íàâàíòàæåíü. 
Òðàíñïîðòóâàòè â çàâîäñüêіé óïàêîâöі óñіìà âèäàìè òðàíñïîðòó â óìîâàõ òðàíñïîðòóâàííÿ «Ë» ïî ÃÎÑÒ 23216-78.

ÍÅÑÏÐÀÂÍÎÑÒІ
Ó ðàçі âèÿâëåííÿ íåñïðàâíîñòі â ðîáîòі ñâіòèëüíèêà íåîáõіäíî ïðîâåñòè éîãî äåìîíòàæ, ïîïåðåäíüî âіäêëþ÷èâøè åëåêòðîæèâëåííÿ,
і çâåðíóòèñÿ çà àäðåñîþ, âêàçàíîþ â ðîçäіëі «Ãàðàíòіéíі çîáîâ'ÿçàííÿ».

Äîäàòêîâà іíôîðìàöіÿ

ÓÂÀÃÀ! 
Ñâіòèëüíèê ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ çîâíіøíüîãî îñâіòëåííÿ.
Ñâіòèëüíèê íåîáõіäíî âñòàíîâëþâàòè â òðîïі÷íèõ ðóêàâè÷êàõ.
Íå ðåêîìåíäóєòüñÿ òðèâàëèé ÷àñ äèâèòèñÿ íà âêëþ÷åíèé ñâіòèëüíèê.
Íå âèêîðèñòîâóéòå ñâіòèëüíèê ïîáëèçó ëåãêîçàéìèñòèõ ïðåäìåòіâ.
Æèâëåííÿ ñâіòèëüíèêіâ ÂІÄ ÌÅÐÅÆІ 220Â çìіííîãî ñòðóìó (AC).

Àðòèêóë
Cïîæèâàíà ïîòóæíіñòü
Íàïðóãà æèâëåííÿ
×àñòîòà
Êîåôіöієíò ïîòóæíîñòі

Ñâіòëîâèé ïîòіê (6 óð.)
Êîëіðíà òåìïåðàòóðà (6 óð.)
Òèï ñâіòëîäіîäà
Iíäåêñ ïåðåäà÷і êîëüîðó
Kîåôіöієíò ïóëüñàöіїèè

CLL2148W-POLARIS
48 Âò

ÀÑ 220Â±10%
50/60 Ãö

>0.9

1000-3840 ëì
3000-6500 Ê

SMD 2835
≥80

≤0.2%

Ñòðîê ñëóæáè
Ðîáî÷à òåìïåðàòóðà
Ðîçìіð ñâіòèëüíèêà
Ñòóïіíü çàõèñòó
Ìàòåðіàë îñíîâè
Ìàòåðіàë ðîçñіþâà÷à

>40 000 ãîäèí
-20...+45îÑ

380 õ 80 ìì
IP20

ìåòàë
ïëàñòèê

UA

Câіòèëüíèê ñâіòëîäіîäíèé Câіòèëüíèê ñâіòëîäіîäíèé

+

-

+

-

Âêëþ÷åííÿ Ðåæèì «íі÷íèê»

Çìіíà êîëіðíîї òåìïåðàòóðè ñâіòіííÿ.
Ëіâà êíîïêà - õîëîäíå ñâіòëî.
Ïðàâà êíîïêà - òåïëå ñâіòëî

Êîëіðíà òåìïåðàòóðà

3000 K / 4200 K / 6500 K 

Âèáіð êîëіðíîї òåìïåðàòóðè

Äåííå ñâіòëî – 100%

Âåðõíÿ êíîïêà - çáіëüøåííÿ ÿñêðàâîñòі.
Íèæíÿ êíîïêà - çìåíøåííÿ ÿñêðàâîñòі.

ßñêðàâіñòü ñâіòіííÿ

Àâòîâèìèêàííÿ 30 õâ.

Àâòîâèìèêàííÿ 
íі÷íîãî ðåæèìó 60 õâ.

Ïåðåìèêàííÿ ðåæèìіâ 
÷åðåç âèìèêà÷

Ïðè âêëþ÷åííÿ ÷åðåç ïóëüò ÄÓ, ïîïåðåäíі íàëàøòóâàííÿ ñâіòèëüíèêà çáåðіãàþòüñÿ.
Ïðè âêëþ÷åííі ÷åðåç âèìèêà÷ íàñòðîéêè ñâіòèëüíèêà îíîâëþþòüñÿ.
Ðîçêðèòі ïóëüòè ãàðàíòіéíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íå ïіäëÿãàþòü!



Жарықдиодты шырағдандары Жарықдиодты шырағдандары

ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ДАЙЫНДАУШЫ
Өндіруші: KONDY ENTERPRISE CO., LTD. Address: NO. 76, KONG WAN LI, JIAOBEI, JIANGMEN, GUANGDONG, CHINA. Қытайда жасалған. Дайындау күні салынуы бұйым немесе жеке қаптамаға бұйымдар сəйкес 
сериясы 00.00 (алғашқы екі сан - айы дайындау, қалған сандар - шығарылған жылы). Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға: «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС Қазақстан 
Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көшесі, 77, «ParkView» БО, 6қ., 07 оф.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Қызмет мерзімі шам - 10 жыл сақтаған жағдайда тұтынушы тасымалдау, сақтау жəне орнату. Пайдаланудың кепілдік мерзімі - 24 ай ішінде сату арқылы бөлшек сауда желісін сақтаған жағдайда тұтынушы ережесін тасымалдау, 
сақтау, монтаждау жəне пайдалану. Дұрыс сақтау, монтаждау немесе пайдалану шамның əкеп соғады айыру кепілдік. Қайтару немесе ауыстыру шам болған кезде ғана жүргізіледі тұтас орау, толық жинақтау жəне механикалық 
зақымданулардың жоқтығына. Кепілдік міндеттемелер орындалады Сатушы болған жағдайда ғана Сатып алушыға кассалық чекті. Кепілдік бұйымдарға, нəтижесінде зақымдалған:
- контакт өнімнің сұйықтықтармен;
- механикалық ықпал ету жəне өзге де зақымдануы.
Механикалық зақымданудан жатады бүтіндігін бұзбай шам (рассеивателя, корпусының) əсерінен кинетикалық энергиясы. Жағдайда өз бетінше ашу шам кепілдік күшін жояды. Толық ақпаратты ауыстыру туралы ақаулы шамды 
кепілдік кезеңі болады wolta.ru немесе телефон арқылы қоңырау шалып: 8-800-555-01-23, 8 (495) 724-46-07. 

Дайындалған күні: 12.2018.

Кепілдік міндеттемелер

Сіздерді сатып алумен жарық диодты шамдардың! 
Біз, бұл Сіз үшін дауыс бірі біздің өнімдер. Дұрыс пайдаланған кезде, ол прослужит Сізге өте ұзақ. Біз үнемі жетілдіріп отырамыз біздің өнімдер, сондықтан өзгеріс техникалық сипаттамалары енгізілуі мүмкін 
қосымша хабарлама. Сурет қораптағы мүмкін аздап ерекшеленуі мазмұнның ішінде. Ластанған кезде шамның тазарту қажет жұмсақ құрғақ матамен қолданусыз жуғыш құралдарды немесе еріткіштерді.

Құрметті сатып алушы!

Өтінемін, оқып шығыңыз нижеследующую ақпарат. Ол маңызды пайдалану бойынша нұсқаулар.

CLL2148W-POLARIS

Орынды таңдау, орнату жəне белгілеу

B

Орнату элементтері азық-пульт ДУ сақтай отырып, 
полярность орнату.Түрі элементтері: 2 ААА 1.5 В.

Қîðåêòåíäіðó ýëåìåíòòåðіí îðíàòó

Орынды таңдау, орнату жəне белгілеу

Жұмыстар басталғанға дейін көз жеткізіңіз ажыратылған электр қоректену тізбегінде! Қосу жəне монтаждау, демонтаждау ғана жүзеге асырылуға тиіс 
білікті маман!

Артқы шамды орнату үшін орынды таңдаңыз. Қосылу үшін сымдарды шығарыңыз.
Қосылымды арнайы компоненттер арқылы оқшаулаңыз (жылуды қысу түтігі).
Сымдар мен сымдар оқшаулау механикалық зақымданулардың (сызаттардың немесе ағып кетудің) немесе қызып кетудің (ластану немесе ширату) белгілерін көрсетпеуі керек.

Қашықтан басқару пультін қолданған кезде, оны жақтауға 
бағыттаңыз. Артқы шам шамалы қосқышпен жұмыс істеуге 
арналған.

Қàøûқòàí ïàéäàëàíó әäіñі

Øàøûðàòқûø - 1  äàíà, íåãіçі - 1  дана, áàñқàðó ïóëüòі - 1  дана, äþáåëü - 4  дана, бұрандалар бекіту - 4 øò., қуат элементі (ÀÀÀ) - 2  дана, нұсқаулық - 1  дана.

Жинақтау

õ4 õ4 õ2õ1 (íåãіçі)õ1 (шашыратқыш ) õ1

Элементтері тамақтану 
жиынтығы жеткізу кірмейді.

Бағыттаңыз пультіне арналған шам ауыстырғанда функциялар.

Функциялары қашықтан басқару пультінің

8 ì

5 ì5 ì 120Î

ЖҰМЫС ТƏРТІБІ ЖƏНЕ ПАЙДАЛАНУ
Монтаж, демонтаж жəне қызмет көрсету жарықдиодты шамдар жүргізілуі тиіс ажыратылған кезде. Қосу жəне құрастыру жүзеге асырылуы тиіс білікті электрик рұқсатымен 1000 В дейінгі
Распакуйте шам жəне жоқ екеніне көз жеткізіңіз механикалық зақымдануы. Көз жеткізіңіз электрмен қоректендіру желісі ажыратылған. 
Қосыңыз желісіне шам пайдалана отырып, электр жалғастырғыш құрылғылар. Светильник қажет орнату тряпичных қолғаппен, орнату алдында көз жеткізіңіз оның беті таза, олай болмаған жағдайда сүртіңіз 
шам тряпочкой спиртке батырылған күтіңіз, беті құрғақ орнату алдында. Пайдалану шамның жағдайында ерекшеленеді аталған қаптамадағы шамның тікелей өзінде анықталады, шығуына əкеліп соғуы мүмкін 

оның істен шыққан. Сақтаныңыз тікелей тиюіне жəне ылғал.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ
Жазатайым жағдайларды болдырмау үшін, үзілді-кесілді тыйым салынады:
- бөлшектеуге шам қосылған кезде электрмен қоректендіру жұмысының есебін жасауға;
- қосуға шам бөлшектелген түрінде;
- монтаждау жəне бөлшектеу кезінде қосылған электрмен қоректендіру жұмысының есебін жасауға;
- пайдалануға шам бар механикалық зақымдануы.

ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАРҒА ЖАУАПТАР 
Шамдар жарамайды бірлесіп пайдалану үшін диммер-ажыратқыштармен.
Қызмет мерзімі шамның 40-тан астам 000 сағат.
Кенеттен өшіру тамақтандыру əсер етуі мүмкін жұмыс шам. Қосыңыз жəне өшіріңіз шам арқылы қашықтан басқару құралы немесе қабырғаға ажыратқыш.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Пайдалану процесінде шамның оның бетінде мүмкін скапливаться шаң, жарықтығын азайтады свечения. Үшін сыртқы бетін тазалау қолдануға болады суға батырылған жұмсақ шүберекті қолдана отырып, бейтарап жуғыш құралдар. 
Қосымша шараларын көрсету талап етілмейді. Қолдануға жол берілмейді еріткіштер, агрессивтік жуғыш сұйықтықтарды жəне абразивті материалдар.

САҚТАУ ЖƏНЕ ТАСЫМАЛДАУ
Тасымалдау жəне сақтау шамның жүргізілуі тиіс қоршаған ортаның температурасы –20 дан +40°С жəне салыстырмалы дылыққа ауаның 80% - дан асырмай. Сақтау жəне тасымалдау шамның жүзеге асырылуы тиіс тек зауыттық 
орауда. Тасымалдау жəне сақтау үдерісінде жол берілмейді əсер шам жəне оның қаптамаға мұнай өнімдерін агрессивті заттар мен орталар, сондай-ақ механикалық жүктемелер. Тасымалдау қаптамасында көліктің барлық 
түрлерімен жағдайында тасымалдау "Л" ГОСТ 23216-78.

АҚАУЫ
Ақаулар табылған жағдайда жұмыс шамның жүргізу қажет, оны бөлшектеу, алдын ала отключив электрмен қоректендіру жəне тұрғылықты мекенжай бойынша бөлімде "Кепілді міндеттемелер".

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қосымша ақпарат

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
Светильник үшін қолдануға болмайды, сыртқы жарықтандыру.
Светильник қажет орнату тряпичных қолғаптармен жүргізіледі. 
Ұсынылмайды емес, ұзақ уақыт бойы қарауға енгізілген шам.
Пайдаланбаңыз шырақ жанында тез тұтанатын заттар.
ТАМАҚТАНУ ШАМНЫҢ ЖЕЛІДЕН 220В АЙНЫМАЛЫ ТОК (AC).

Тұтыну қуаты
Қорек кернеуі
Жиілігі
Қуат коэффициенті

Жарық ағыны (6 од.)
Түс температурасы (6 од.)
Түрі жарықдиодтың
Индексі цветопередачи
Берілген пульс беру коэффициенті

48 Âò
ÀÑ 220Â±10%

50/60 Ãö
>0.9

1000-3840 ëì
3000-6500 Ê

SMD 2835
≥80

≤0.2%

Қызмет мерзімі
Жұмыс температурасы
Мөлшері шамның 
Қорғау дəрежесі

>40 000 сағат
-20...+45îÑ

380 õ 80 ìì
IP20

KZ

GND

AC 230 В

+

-

+

-

Қосу Ðåæèìі «òyíãі»

Өзгерту түс температурасын свечения.
Сол жақ батырма – суық жарық.
Оң жақ батырмасы – жылы жарық

Òуñ òåìïåðàòóðàñû

3000 K / 4200 K / 6500 K 

Òóñ òåìïåðàòóðàñûí òàíäàó

Күндізгі жарық-100%

Жоғарғы түймесі ұлғайту, жарықтық.
Tөменгі түймесі жарықтығын азайту.

Æàðûкòûк ñâå÷åíèÿ

Авто өшіру 30 мин.
Авто өшіру 
түнгі режим 60 мин.

Қашықтан басқару құралы арқылы қосылған кезде, шамның алдыңғы параметрлері сақталады.
Ажыратқыш арқылы қосылған кезде шамның параметрлері жаңартылады.
Ашылған пульттер кепілдік қызмет көрсетуге жатпайды!

Режимдерді ауыстыру 
ажыратқыш арқылы


